
 

 

 

Kleuterideetjes oudste kleuters 

Taal: 

   
Vul een bakje met zand, zout, suiker of rijst. 

De kleuters kunnen vormen, lijnen of  figuren in het zand,… tekenen. 

 

 

Je kan ook gebruik maken van digitale prentenboeken. Je vindt een 

groot aanbod online op YouTube of je kan hiervoor ook tijdelijk de 

gratis app “Fundels” gebruiken. 

 

 

 

 



 

Wiskunde: 

 
Laat de kleuters met blokken leuke constructies bouwen.  

Mogelijkheid 1: de kleuters eerst zelf aan de slag laten gaan.  

Mogelijkheid 2: bouw zelf een constructie en stimuleer ze om 

hetzelfde na te bouwen. 

Mogelijkheid 3: maak gebruik van de leuke bouwkaarten die je kan 

vinden in bijlage. 

 

De kleuters kunnen eens op een andere manier opruimen!  

Laat ze hun speelgoed eens sorteren volgens kleur, grootte, vorm of 

soort (bv. alle groenten samen,…).  

Maak duidelijk hoe ze moeten opruimen door dozen te plaatsen. 

 

 

 

 

 

 



Beweging 

 

Nieuwe knipoefeningen in bijlage. 

 

Maak twee gaten in een doos en leg er iets in.  

Laat de kleuters beschrijven wat ze voelen.  

Kunnen ze raden wat er in de doos ligt? 

 

Maak uit een schoendoos een kasteel met gaten in. Je kleuter kan 

dan het kasteel eerst nog versieren met stickers, glitters, 

schilderen,… en dan mag de kleuter op een afstand gaan zitten. De 

kleuter kan nu knikkers, pomponnetjes, ballen, dopjes rollen of 

schuiven naar het kasteel toe. Je kan het moeilijker maken door 

verder te gaan zitten of met een puntensysteem te werken. 



 

De kleuters mochten eerder al met een vliegenmepper slaan op de 

ballonnen maar hier nog enkele bewegingsspelletjes: 

• De ballon in de lucht proberen te houden. 

• De ballon wegblazen. 

• Met één vinger op de ballon tikken om het in de lucht te 

houden. 

• Stampen op de ballon. 

• Naar elkaar de ballon gooien of tegen een muur. 

• Klem de ballon vast met broer, zus of ouders zonder elkaars 

handen vast te houden. 

• Wandel naar de overkant met de ballon op je hand, neus, voet, 

hoofd,… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beeld 

 

Nieuwe kleurplaten kan je vinden en gratis downloaden op de 

volgende site: 

http://www.quivervision.com/coloring-packs/ 

Als de kleuters deze ingekleurd hebben, scannen ze de kleurplaat met 

de gratis app “Quiver”. De kleurplaten komen dan tot leven! 

 

 

Oh! The magic drawing app 

Kleuters krijgen in de volgende  app een wit blad met in het midden 

een lijn. Aan de zijkant staan allerlei vormen die ze op het blad 

kunnen slepen. Deze vormen kunnen dan tekeningen vormen (bv. 

een zon, een kind,…). Elke vorm heeft bovendien een bepaald geluid. 

Laat ze hun creativiteit maar gebruiken! 

 

Stempelen met kosteloos materiaal: wc-rolletjes      , kurken, knopen, 

… Op deze manier leren kleuters de eigenschappen van materialen 

kennen. Kunnen de kleuters zelf ook nog iets bedenken? 



 

 

Als de kleuters naar het bos of in de tuin gaan, kunnen ze op zoek 

gaan naar natuurmateriaal (takken, bladeren, grassprietjes, 

bloemen,…). Laat ze experimenteren of maak een natuurgezicht 

door de schaduw te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andere ideeën  

 

Nieuwe zoekplaatjes in bijlage. 

 

Maak het lekker gezellig in de kamer of tent (zie eerste ideetjes) door 

het goed donker te maken. Steek een zaklamp aan en experimenteer 

maar met schaduwen! In bijlage kan je enkele voorbeelden vinden. 

Kan jij nog andere figuren maken? 

 

Zoek samen met jouw kleuter naar de juiste plaats en materialen. 

Gebruik doeken, zetels, kussens, wasknijpers en misschien nog dingen 

dat je kind voorstelt (bv. knuffels). Laat je kind een kamp bouwen 

door hem/haar probleemoplossend te laten nadenken. Als beloning 

kan je ’s avonds samen in het kamp een verhaaltje lezen of een kort 

filmpje bekijken. En bij het opruimen van het kamp kan de kleuter 

opnieuw de sorteeroefening toepassen: wat hoort waar? 



 

Voorzie verschillende kosteloze materialen (kurk, magneet, 

aluminiumfolie, paperclip, steen, spons, badeend,…). Laat de 

kleuters ontdekken wat zinkt of drijft. Je kan hierbij gebruik maken 

van een werkblad in bijlage. 

 

 

Laat de kleuters kennis maken met muziek. Het programma 

“Symfollies” kan je terugvinden op YouTube. Hierin wordt een 

verhaal verteld waarin muziekinstrumenten de hoofdrol spelen. Je 

kan hun ondertussen een opdracht geven en ze op het ritme van de 

muziek laten tekenen of krabbelen. 

 

 


